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Halden Cykleklubs årsmøte 

 

Høvleriet barnehage, 12.februar 2014 



Klubbens tillitsvalgte har også i år jobbet jevnt med de oppgavene som klubben har satt seg 

som mål å gjennomføre. 

 

Styret har bestått av: 

Tore Listou (leder), Per-Helmer Olsen (nestleder), Atle Kildebo (kasserer), Tina 

Buckholm (sekretær), Marius Bekkevold (styremedlem) og Atle Simonsen (styremedlem). 

Sandra Bøe Myrvang og Lars Håkon Wiig har vært vara‐representanter. 

Atle Simonsen valgte å tre ut av styret våren 2014. 

 

Tusen takk for innsatsen til alle som har bidratt med å styre klubben!! 

 

HCK hadde ved årsskiftet 356 medlemmer. 

Viktige aktiviteter for styret har vært: 

- Planlegging av aktiviteter og arrangement 

- Gjennomføre ritt og andre arrangementer 

- Klubbutvikling 

- Bidra til å videreføre HCK Elite MTB i UCI-laget Sepura XC Superior 

- Bidra til å gjenopplive Team Østfold Elite for landevei 

- Rekruttering/trenerutdanning 

- Arbeide for å rehabilitere velodromen 

- Oppfølging av inntekter og utgifter, styrke og trygge økonomien 

- Sponsorarbeid 

- Søknader og NCF‐kontakt 

- Lede valgkomiteen i Halden Idrettsråd 

- Delta på Forbundsmøtet NCF 

 

2014 åpnet med Ingrid Baggers innsats i NM bane i Polen. Åtte offisielle og en uoffisiell 

gullmedalje. Gratulerer med en fantastisk medaljehøst! 

 

Vi har en klubb i sunn utvikling, både sportslig og økonomisk. Sportslig har vi hatt stor glede 

av elitesatsingen på terreng under kyndig styring av Tomas Andresen. Som for 2013 satte vi 

av et betydelig beløp til dette, i tillegg til gode sponsorer med VHF Group / Sepura i spissen. 

Dette har vært en meget vellykket satsning, som ga oss to utøvere i VM terreng på 

Lillehammer. Marius G. Andresen som førstereisgutt, og Ingrid Bøe Jacobsen som 

innkasserte klubbens første internasjonale mesterskapsmedalje! 

For de yngre utøverne er det viktig at våre elite-utøvere fortsatt stiller som trenere og 

forbilder, og å vite at det er mulig å nå høyt internasjonalt nivå i Halden. Sepura XC Superior 

er nå fusjonert inn i laget Sepura Toyota Racing with Birk, der vår elitesatsing inngår i 

rundbanedelen av laget. 

 

Vi er godt i gang med å bygge opp igjen et aktivt miljø på landevei. I år har vi hatt en god 

gruppe både i aldersbestemte klasser og på junior/senior-nivå. For å ivareta junior/seniorenes 

ønsker om et større miljø å trene og konkurrere med gikk vi sammen med flere Østfold-

klubber om å revitalisere konkurransefellesskapet Team Østfold Elite. TØE startet opp med 

en utøver fra Halden; Kathrine Nordby. Hun tok en populær hjemmeseier i Landegrensen i 

mai. Av ulike årsaker ble TØE terminert i november. Sammen med øvrige Østfold-klubber ser 

vi på andre måter å samarbeide på. 

 

Veteranene utgjør den største gruppen i klubben. Her er mye kompetanse og rutine, og fortsatt 

mye kapasitet! Etter noen år med ambisiøs satsing på lagkonkurranser ble det i 2014 et 



hvileår. Men vi har sterke ryttere som har markert seg i fellesstarter på landevei og i flere 

terrengritt gjennom året. Torhild Grimseth Huseby vant Master-cup terreng! 

 

Klubben har en sunn økonomi. Sponsorinntekter og medlemskontingenter utgjør en viktig, 

forutsigbar økonomisk basis.  

Takk til våre trofaste sponsorer! Spenst, Sportsenteret, Teknotherm, Comfort Jørgensen, 

Elektrikertjenesten og Ecus har støttet oss i 2014. 

 

Inntekter fra ritt svinger fra år til år, avhengig av antall startende. Som igjen ser ut til å være 

væravhengig. Vi er derfor forsiktige med å budsjettere inntekter fra slike arrangementer. Vi 

har sett en positiv effekt av å legge Femsjøen Rundt tidlig i september i stedet for i slutten av 

september. 

Vi er en klubb for alle, det betyr at det er mange gode formål å bruke pengene på. Vi ønsker å 

gi mest tilbake til ungdomsgruppa. For å være en klubb i utvikling trenger vi ungdommer som 

konkurrerer og viser klubbfargene ute, og som stiller opp når vi arrangerer ritt for veteranene. 

 

 

Trenerne: uvurderlig kompetanse! 
Halden CK har alltid hatt gode, kompetente trenere. Det er en utfordring å tilby 

treningsopplegg tilpasset den enkeltes nivå. Derfor deler vi ungdomsgruppa inn i grupper litt 

avhengig av alder og ambisjonsnivå. Målet vårt er at alle i barne- og ungdomsgruppa skal føle 

seg velkomne og ha et opplegg tilpasset deres ønsker og ferdigheter. I tillegg til trenerne er vi 

heldige som har mange foreldre som stiller opp som ”hjelpetrenere” for de yngste. Et mål for 

2015 er å skolere flere foreldre og eldre ungdommer slik at disse kan ta litt større ansvar for 

treningene. I tillegg til interessant og meningsfylt fritid tilbyr vi også trenerutdanning og et 

trenerkollegium som støtte til å legge opp treningene. 

 

I 2014 har trenerteamet bestått av: 

Terreng:  

Ingrid Bøe Jacobsen – Barne‐ og ungdomsansvarlig. 

Tomas Andersen 

Ole Jacob Ottestad 

Heidi Stenbock‐Haakestad 

Marius G. Andresen  

Brede Edvardsen 

Thomas Engelsgjerd 

Sandra Bøe Myrvang 

Ida Wergeland Undrum 

Janne Marie Haakestad Børresen 

Emilie Listou 

I tillegg til mange ivrige foreldre som stadig stiller som støttemannskap på treningene 

 

Landevei 

Jon Ketil Mathisen 

Ole Morten Davidsen 

Tobias Haga 

Audun Larsen 

Frank Kildebo 

Kent Bagger, Atle Kildebo og June Eriksen som alltid stiller opp! 

 



Årsberetning landevei sesongen 2014 
 

Landeveisgruppe 11-16 år 

 

Gruppa startet opp sesongen med åpen dag på velodromen tidlig i april. Vi hadde besøk av en 

del nysgjerrige og flere av disse fortsatte utover sesongen. Klubben har gått til innkjøp av 

lånesykler og disse har blitt godt benyttet. Mange av dem som hadde lånesykler i starten av 

sesongen har nå gått til innkjøp av egne sykler og er med videre i årets sesong. Vi regner med 

at syklene vil bli flittig benyttet framover også, og at dette vil kubbe bidra til økt rekruttering 

til klubben. 

Gruppen har p.g.a. begrenset med trenerressurser hatt kun en trening pr uke. Denne har 

vekselvis vært med oppmøte på Brødløs og på Idd. Velodromen har blitt benyttet mye og for 

denne aldersgruppen er det en stor fordel å kunne trene utenfor de trafikkerte veiene. I har 

heldigvis hatt god hjelp av mange foreldre. Noe som er nødvendig for å kunne gjennomføre 

treningene på en sikker måte. 

Vi har trent tempo, spurter, ligge på hjul, bakker og mye mer og samtlige ryttere har hevet seg 

veldig bra i løpet av sesongen. 

Sesongens høydepunkt var turen til Svanesunds 3- dagers. HCK stilte med 8 ryttere som alle 

klarte seg meget bra i konkurranse med noen av Sveriges beste i sine klasser.  

For sesongen 2015 legger vi opp til 2 treninger pr uke og flere deltagelser på ritt. Vi håper å få 

med oss samtlige videre fra 2014 sesongen og gjerne også noen flere som vil prøve. 

 

 
 

Trenerne Audun, Frank og Jon Ketil 

 

Junior og senior 

Sesongen startet med en treningssamling på Mallorca for Ingrid, Kathrine, Julie, Lars Håkon 

og Sindre.  

Ingrid startet 2014 med flere medaljer i NM bane (ble feiret på forrige årsmøte).  

 

Ingrid gjorde noen gode løp i Tour De Himmelfart  med  topp 10 plasseringer  på vårparten. 

Hun var med landslaget til Assen (NL) hvor hun satt godt med i feltet, men ble overkjørt av 

en annen rytter. Det resulterte i skader i munn og hofte. I tillegg fikk Ingrid mye av 

vår/sommersesongen ødelagt av allergi. Men hun slo til i NM landevei, der hun som første års 

junior tok gull selv etter en velt! 



Ingrid er nå bedre trent enn aldri før, og startet 2015 med totalt 9 gull i NM bane. 

 

   
 

 

Katrine var vår deltaker i Team Østfold Elite. TØE fikk ikke helt den formen det var tiltenkt. 

Katrine gjorde imidlertid sine oppgaver meget bra, og vant blant annet Landegrensen i sin 

klasse. 

 

 

 
 

Julie og Sindre valgte etter hvert å trappe ned, men har vært verdifulle å ha med på laget! 

 

 



Årsrapport ungdomsgruppa terreng HCK 2014 

 

Som i år som tidligere har terrenggruppa vært en solid gjeng med ivrige utøvere. Vi har 

bestått av en godt blandet gjeng med syklister fra 5-18år. Vi startet sesongen med vårt eget 

treningsritt i sandhøla på Sommero allerede i mars med god deltagelse. Utover i sesongen har 

HCK vært representert både på norgescup, United Bakeries- cup i Oslo-området og Giant- 

cup i Vestfold i tillegg til HA-karusellen og Grenserittet Barn.  

 

I år har fellestreningene vært som tidligere lagt til mandager, tirsdager og torsdager.  

Mandagene har bestått av teknikktrening i sandhøla på Sommero med oppmøte for alle 

grupper. Utøverne fra gruppe 1 har fungert som hjelpetrenere når det har vært behov for det. 

De gjør en god jobb og er gode forbilder for de yngre utøverne.  Tirsdagene har vært 

intervall-trening for de eldste med oppmøte i festningen. Her har det vært varierende 

oppmøte, men desto bedre innsats!  

Torsdagstreningene har vært med utgangspunkt fra Venås med naturlig intervaller, lek og høy 

puls på planen.  

 

Vintertreningene gjennomføres som tidligere år med intervaller for de eldste på tirsdager. Før 

jul holdt vi oss på beina og løp intervaller i festningen, men på nyåret har vi trukket inn i 

gymsalen på Folkvang igjen, og er godt i gang med rulletrening. Videre har innetreninga på 

onsdagene har vært treninga med best oppmøte gjennom vinteren med nærmere 30 barn og 

unge på det meste. Et herlig kaos med høy puls og god innsats blandet med lek og moro. 

Torsdagsspinningene på spenst har gått som før med varierende oppmøte, men fungerer som 

en god økt for ungdommene.  

 

På våren hadde vi et lite frafall på trenersiden som har gjort at kabalen i år har vært litt 

vanskeligere å få til, men ikke umulig. De trenerne vi har gjør en fantastisk jobb, gjør en 

virkelig innsats for klubbens unge. Tusen takk!  

 

  
 

9/2-15 

Ingrid  

  



Årsrapport, HCK gruppe 1 (Satsegruppe) terreng 2014 sesongen.  

 

Satsegruppa har i sesongen 2014 bestått av tre ryttere; Axel Dannevig (16), Ole Andreas 

Ottestad Gaupseth(15) og Ole Rekdahl (13).  I en sesong med litt stang ut for to av rytterne så 

har det vært yngstemann som har hatt de beste resultatene.  

 

Satsegruppa startet 2014 med en hyggelig treningssamling på Slettstrand i Danmark. Alle fikk 

en god vintersesong med grunntrening, men rett etter sesongstart så fikk Axel en langvarig 

skade omtrent samtidig som Ole Andreas opplevde B12 mangel. Dermed så ble det en 

amputert sesong for disse.  

 

Gruppa har trent felles med de øvrige gruppene mandag, tirsdag og torsdag (sommer) og 

tirsdag, onsdag og torsdag i vintersesongen. Alle i gruppa har vært gode forbilder for de yngre 

rytterne og har også i noen tilfeller hatt ansvar for å trene de yngre. I tillegg til 

fellestreningene har det vært organisert langturer på søndag. Alle som har vært med i 

satsegruppa har i tillegg hatt individuelle planer for egentrening.  

 

Vi har fokusert på deltakelse i Norgescupritt i terreng rundbane/sprint samt deltakelse i de 

lokale rittene i HA karusellen. Beste plassering i Norgescup fikk Ole Rekdahl med 13. plass 

på Oppdal som han fulgte opp med en sterk 15. plass i siste ritt i Oslo. Axel deltok på 3 av de 

tellende rittene i rankingen (ranket 230) mens Ole Andreas deltok på 6 av rittene (ranket 207) 

(her mangler rankingen noen resultater). Beste resultat for Ole Andreas var 11. plass i NC 

Maraton i Svelvik.  

 

Ansvarlig for satsegruppa har vært Ole Jakob Ottestad i samarbeid med ungdomsansvarlig 

Ingrid Bøe Jacobsen.  

 

 
 

Halden 9.2.2014 Ole Jakob Ottestad 
(Bilder fra treningsleiren i Danmark) 

 

 



Årsrapport, HCK Elite MTB/ Sepura XC Superior  

 

Elitelaget terreng i Halden C.K. har gjennom 2014-sesongen vært en del av UCI-laget Sepura 

XC Superior. Elitelaget har stått for rundbanesatsningen i UCI-laget, som også har hatt 6 

maratonryttere i stallen og en rundbanerytter fra Sarpsborg. Laget er det første registrerte UCI 

laget i Østfold noensinne, og deltakelse i dette laget sikret gode økonomiske fordeler for økt 

satsning for våre rundbaneryttere.  

 

Ryttere på årets elitelag har vært: Ingrid Sofie Bøe Jacobsen, Brede Edvardsen og Marius 

Grødahl Andresen. 

 

 

 
 

Sesongen har vært lang og vi har hatt mye å juble for! Historiske resultater er nådd, og i 

etterkant er det utrolig hva disse 3 rytterne, med Ingrid i spissen, har utrettet! Vi startet tidlig 

med treningssamling og UCI ritt i Nederland i påsken, og så har det gått slag i slag med 

World Cup, NM i Trondheim, Norges Cup, sesongens høydepunkt-VM på Hafjell og siste 

tråkk var ikke gjort før NM Cyclocross 2. november. 

 

Syklene har virkelig fått kjørt seg, utstyr og tøy har blitt nedslitt og mengder med svette har 

rent! Støtteapparatet har til tider stått på døgnet rundt, og vi retter en spesiell takk til Peter 

Forsth-Svensson, servicemann og mekaniker, som har gjort en glimrende jobb for laget i år! 

Vi må også takke Toril og Knut, som har stått på og hjulpet oss i langesoner, med rigging av 

telt og ordning med utstyr i både inn- og utland. Uten dere hadde ikke dette gått 

 



Ingrid Sofie Bøe Jacobsen 

 
 

HURRA! VM bronse og 3. Plass under VM sprint på Maihaugen på Lillehammer. Det var 

bare helt rått og så fortjent! Arrangøren hadde virkelig klargjort for fest, og fest ble det for 

Ingrid, hennes familie og venner, og alle som  hadde tatt turen for å heie henne frem under 

VM. Både under prologen og gjennom alle heatene virkelig spruta det av Ingrid, og jubelen 

løftet nesten hele Maihaugen når hun krysset målstreken som 3. beste i verden!  

 

 

 
 

Ingrid sine høydepunkter fra 2014-sesongen: 

3. plass VM sprint 

2 x 3. Plass World Cup sprint 

NM Gull sprint 

7. plass World Cup rundbane 

4. plass World Cup sammenlagt 

Sesongen ellers har inneholdt mye reising med landslaget 

for Ingrid, og brakt både henne og oss fantastiske resultater 

og opplevelser med pallplasser i World Cup, og selvfølgelig 

NM gull i sprint i Gauldal. 



Marius Grødahl Andresen 

Spør man Marius nå i etterkant av sesongen om han er fornøyd, vil han 

svare nei. MEN, ser vi på hans målsettinger i forkant av sesongen har han 

nådd så og si alle målene han satte seg. Han har dessverre vært rammet av 

tekniske problemer og uhell, men ser vi bort fra det har han vært stabilt 

blant de 7 beste juniorene i landet. Dette ble også lagt merke til av 

landslagsledelsen som tok han ut til deltakelse under VM på Hafjell (bilde 

er tatt like før start under VM). Med siste startspor under VM var en 

topplassering umulig. Her var det viktigste å fokusere på en bra 

rittgjennomføring, og i mål hadde han tatt igjen over 30 ryttere og endte til slutt på 62. Plass 

av 108 ryttere. 

 

 

 

 

Brede Edvardsen 

 

Brede slet med sykdom gjennom store deler av 2013 sesongen, og dro 

dessverre med seg rester av dette inn i vintertreninga mot 2014-

sesongen. I februar/mars valgte Brede å satse kun mot sprint, og 

treningsopplegg og sykkel ble spisset inn mot dette. Sesongens første 

prøve ble Norges Cup sprint i festningen i Trondheim, og her klinka 

Brede til med Norges Cup seier! Han parkerte rett og slett hele 

norgeseliten. Dessverre ble perioden etter denne suksessen igjen 

dominert av sykdom og Brede besluttet å legge ned satsningen for en 

periode. I skrivende stund fungerer han som teknikktrener og 

servicemann for elitelaget. Vi håper virkelig at hvile og lett trening igjen vil gjøre at Brede 

blir å se på sykkelen igjen med startnummer på styret! 

 

 

2015-sesongen – Sepura Toyota racing with Birk 

 

I høst fusjonerte Sepura XC Superior med Toyota Fuji Team, og elitelaget terreng vil fortsette 

som rundbanesatsningen i dette nye UCI-laget. Vil du vite mer er det bare å gå inn på: 

 

Hjemmeside: www.stbracing.no  Facebook: Sepura Toyota racing with Birk 

 

Marius sine høydepunkter fra 2014-sesongen:      

2 x 7. plass Norges Cup rundbane 

5. plass NM rundbane 

Deltakelse VM rundbane Hafjell 

4 x 3. Plass Norges Cup Cyclocross 

2. plass sammenlagt Norges Cup Cyclocross 

 

http://www.stbracing.no/


Våre dugnader og ritt 
 

Høyåsrittet 

Som i fjor ble HCK hentet inn for å hjelpe til med organisering av starten og gjennomføringen 

av rittet. Som i 2013 gjennomførte vi puljestart med ledebil foran hver pulje. Dette ble veldig 

godt mottatt av utøverne, og blir videreført også i 2015 

 

Østfold 3 dagers 

I år stilte rundt 450 til start i Østfold 3 dagers. Dette etapperittet arrangerer vi i samarbeid med 

Fredrikstad SK. Gaterittet arrangeres hvert år i Fredrikstad, mens fellesstarten kjøres i Halden. 

Tempoetappen kjøres annenhvert år i hhv Fredrikstad. I 2014 gikk den av stabelen i 

Fredrikstad. I år gikk rittet uten NC-status. Dette fordi vi mente det er viktigere å kunne tilby 

ritt også for våre yngste utøvere, noe som i utgangspunktet ikke er del av norgescup-oppsettet. 

 

Grenserittet 

I år som tidligere var sykkelparkering og barneritt vårt ansvar. Vi løste det på en god måte. 

 

Ladies Tour of Norway 

Årsmøtet 2013 vedtok å etablere Ladies Tour of Norway AS, med formål å arrangere UCI 

dameritt med utgangspunkt i Halden. Selskapet ble stiftet 8.mai 2014 og består av følgende 

eiere og kapital: 

Halden Cykleklub  100.000,- 

Norges Cykleforbund  100.000,- 

Berg Sparebank  200.000,- 

GR Invest AS     35.000,- 

 

Vi har i utgangspunktet et 5-års perspektiv på rittet, der Halden CK har fortrinnsrett til 

avsluttende etappe dersom andre klubber går inn som eiere. 

Eventuelt utbytte kan kun utdeles til ideelt arbeidende idrettsorganisasjoner og forbund, og 

overskudd ut over det som er nødvendig for å utvikle og opprettholde arrangementet skal i sin 

helhet tilfalle virksomheten til de ideelt arbeidende idrettsorganisasjoner og forbund som eier 

selskapet. 

Selskapet har som intensjon å utvikle konseptet over tid, og også invitere andre sykkelklubber 

inn som eiere. Styret har imidlertid bestemt at arrangementet forblir i sin helhet i Halden i 

hvert fall for 2015. Dette hjelper til å skape lokal forankring, og forenkler logistikken i 

arrangementet. 

Ladies Tour ble gjennomført for første gang 15-17.august i Halden med stor suksess! Utøvere, 

næringsliv, presse og forbund skryter av arrangementet og ønsker å komme tilbake til oss! 

I tillegg til sportslig suksess kan vi vise til ca 120.000 likes på sosiale medier, 2.300 artikler 

på nett, 28 artikler i riksdekkende medier, 6.5 timers fjernsynssendinger (nasjonalt og 

internasjonalt). 

En stor takk til Roy Moberg som har planlagt og styrt hele arrangementet, og Heidi Haakestad 

som en meget habil rittleder! 

 

http://video.sykling.no/sykkelkveld/ladies-tour-of-norway-soendag 

 

 

 

http://video.sykling.no/sykkelkveld/ladies-tour-of-norway-soendag


Femsjøen rundt 

I årets utgave stilte 240 til start. Meget god deltakelse, og mange sterke ryttere i feltet. Vi 

opplevde, som flere andre turritt, at en del ryttere velger å ikke forholde seg til trafikkreglene. 

Vi ser også at noen urutinerte ryttere overvurderer egen evne og stiller til start i første pulje. 

Dette skapte noen farlige situasjoner som vi ønsker å forebygge. For å ivareta rytternes 

sikkerhet innfører vi derfor puljestart i 2015. Vi vurderer måter å seede rytterne på. Ved å ha 

egen master-klasse legger vi også forholdene bedre til rette for de som har vist evne til å sykle 

fort gjennom sesongen. 

Spenstrunden hadde ny trase i år. Rundt 50 utøvere stilte til start i en løype som gikk både 

gjennom Ertemarka og Venåsmarka. Vi ser at antall startende gjennomgående har vært 

dalende de siste årene. Vi kommer til å gå gjennom løypetrase og opplegg på nytt for 2015 

 

Klubbmesterskapene med HCK Champion 2014 

June Eriksen og Kai Eriksen hadde ansvaret for årets HCK Champ – ei rittrekke som krever 

mye planlegging! 

Rytterne fikk kjempe på ulike distanser, så her er det noe for enhver smak og genetisk 

forutsetning. 10 og 30 km tempo, fellesstart, rundbane, bakkespurt, bane, sprint og 

terrengtempo. Det kåres mestere i alle klasser fra 12 år og oppover, i tillegg til sammenlagt 

seieren for de over 17. 

Stor takk til den ivrige arrangørgjengen! 

 

 

Veien videre 
Med utgangspunkt i at vi skal være en klubb som tar vare på alle, ønsker styret i 2015 å 

fokusere på trygge treningsforhold, utvikle samarbeid på tvers av klubber i Østfold samt 

stimulere til bredde både blant barn og voksne, landevei og terreng. 

 

Elite/toppsatsning 

Når det gjelder terreng vil Elite MTB følge sitt opplegg gjennom Toyota Sepura. I 2015 

omfatter dette tre utøvere; Ingrid Bøe Jacobsen, Marius G. Andresen og Marthe Rødsgaard 

For landevei vil elitesatsingen i 2015 i hovedsak konsentreres om Ingrid Bagger, som startet 

2015 med 9 NM-titler på bane. 

 

Bredde 

For breddesatsing / ungdomsgruppa planlegger vi en felles ungdomssamling for alle 

Østfoldklubbene før sommerferien (landevei og terreng).  

Sammen med øvrige Østfold-klubber etablerer vi også en Østfold-cup både innen landevei og 

terreng. Dette vil være et fint lav-terskel tilbud i nærområdet. 

Som rekrutteringstiltak vurderer vi også å arrangere Tour of Norway for Kids i juli. 

I 2014 fikk vi etablert en god landeveisgruppe igjen. I 2015 ønsker vi å utvide tilbudet på 

landevei ved å lage en egen gruppe for nykommere. 

 

Veteraner 

For veteranenes del stiller et solid lag i Vätternrunden, med mål å sette ny klubbrekord. På 

damesiden stiller en motivert gjeng med høye ambisjoner i Lillehammer – Oslo. Ellers ønsker 

vi å markere oss både i HA-karusellen, Landegrensen, Grenserittet og Femsjøen Rundt lokalt, 

i tillegg til sterke prestasjoner i Master-cup og NM Master.  

Femsjøen Rundt er i år del av Master-cup’en. 

For å ivareta bredden innen veteranmiljøet kommer vi til å kjøre en fellestrening i uken der 

absolutt alle kan være med. Vi etablerer en fast løype, med fast innlagte spurter / tempodrag, 



oppsamling etter tempodragene og «puljestart» ved at de som vil sykle rolig starter tidligere 

enn de som sykler fort. 

Vi innfører puljestart i Femsjøen Rundt i turklassen, og vurderer også å etablere en trimklasse. 

Og deltakerne i «Jenter på tur» (mosjonsrittet i Ladies Tour) får spesialinvitasjon  

 

Trenere  

Når det gjelder trygge treningsforhold omfatter det både å sikre mange nok og kompetente 

trenere på alle nivåer. Vi har to trenere på høyeste nivå (Trener III), flere på Trener II samt at 

vi for tiden skolerer opp nye på Trener I. Vi tilbyr trenerutdanning til alle som skal trene våre 

aktive utøvere. 

Vi oppfordrer både foreldre og veteraner til å forsøke seg som trener / hjelpetrener for 

barn/ungdomsgruppene, det er utrolig givende og morsomt! 

 

Ritt/dugnader 

Som tidligere år starter vi innsatsen med å hjelpe skiklubben å arrangere Høyåsrittet. I 2015 

ønsker skiklubben å utvide med en klasse for aktive. Det vil sannsynligvis ha betydning for 

hva de ønsker at vi bidrar med. 

Grenserittet: her stiller vi som før med ansvar for sykkelparkering og barneritt. Dette er utgjør 

en vesentlig del av klubbens dugnadsinntekter. 

Ladies Tour arrangeres 14-16.august. I år starter vi med et fartsfylt kriteriums-ritt fredag (30 

minutter + fem runder) gjennom sentrum. Lørdag blir samme etappe som i 2014; Strømstad – 

Halden. Mens søndagens etappe går Svinesund – Nordby – Dynekilen – Krikstrand – Helle – 

Svinesund – Skjeberg – Rokke – Halden. 

Femsjøen Rundt, 13. september inngår i år i Master-cupen. I tillegg til Master-klassen deler 

vi turrittet inn i tre puljer. Og kanskje blir det egen trim-klasse. 

 

Østfold 3-dagers går dessverre ut i 2015 fordi Lise og Heidi, som kan rittet til fingerspissene, 

ikke har kapasitet til å organisere dette i vår. Og til høsten er ikke festningen ledig de helgene 

det kunne vært aktuelt å arrangere rittet. Men vi kommer meget sterkere tilbake i 2016! 

Tour of Norway for Kids: vi er blitt spurt om vi kan arrangere dette 17.juli. Hvorvidt vi takker 

ja avhenger av om vi kan mobilisere tilstrekkelig dugnadsinnsats. Vi trenger ca 10 personer til 

rigging, sekretariat og nedrigging. Styret tar stilling til dette. 

 

 

Anlegg/velodromen 

Kommunens reguleringsplan for Ystehede ble endelig vedtatt i 2014. Velodromen er nå del av 

planen og arealet er avsatt til idrettsformål. I høst fikk vi endelig på plass fornyet leieavtale 

med kommunen, frem til 2044. Vi samarbeider med vel-foreningen på Ystehede om 

vedlikehold og utnyttelse av området. Vel-foreningen anlegger blant annet asfaltert 

basketbane, volleyballbane samt stasjonære griller på indre bane. Videre bygges en jordvoll 

langs vestre langside for å dempe vind. Kommunen kan være behjelpelig med å legge til rette 

for vann/avløp til boden som står mellom velodromen og fotballbanen slik at denne kan rustes 

opp som garderobe. 

Vår utfordring for 2015 blir å få på plass tilstrekkelig finansiering. Vi fikk tildelt kr 250.000,- 

fra Gjensidigestiftelsen i 2009 for vedlikehold. Vi hentet inn nytt tilbud på asfalteringsarbeid 

sommeren 2014. Dette ligger på rundt kr 750.000,- Vi ble derfor enige med 

Gjensidigestiftelsen at vi betaler tilbake tilskuddet vi fikk i 2009 i påvente av at vi får på plass 

en fullstendig finansieringsplan. 

 


